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SUKI ANDRÁS 

Tanulás felnőtt fejjel 

2004-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fej-

lesztési Intézet művelődésszervező szakán feleségemmel, Évával együtt. Mindketten fel-

nőtt fejjel, a munka mellett kezdtük el tanulást. Hogy miért?  

10 éves korom óta színpadon vagyok, most már több mint 50 éve. A tanulás soha sem 

okozott számomra gondot, hisz kicsi gyermekkorom óta folyamatosan, a mai napig is ta-

nulok új és újabb zenedarabokat. Folyamatosan gyakorlok, hogy a színpadon a legtöbbet 

tudjam nyújtani a közönségnek, hogy élményekkel távozzanak egy-egy koncertről, elő-

adásról. Természetesen egy sikeres koncert számomra is hasonló élményekkel jár, hisz jól 

esik, ha a közönség tapssal jutalmazza játékomat. Mind ezek mellett mégis úgy éreztem, 

hogy egy részt még többre is képes vagyok, másrészt pedig szükségesnek tartottam a több 

lábon állást, hisz akármennyire is azt hiszik az emberek, hogy könnyű egy muzsikusnak az 

élete, hát ezt tanúsíthatom, hogy nem így van. A művelődésszervező szakot pedig azért 

választottam, mert ezt a szakot éreztem legközelebb magamhoz. 

1973-ban érettségiztem, nagyon sok idő telt el az érettségi és a főiskolára való jelentke-

zésem között. Nem éreztem magam elég felkészültnek ahhoz, hogy sikeres felvételi vizsgát 

tegyek, ezért egy évig felvételi előkészítőbe jártam. 

Soha nem fogom elfelejteni a felvételi napját. Úgy izgultam, mint egy kamasz gyerek, 

de talán még jobban, hiszen érett fejjel ismét tanulni szerettem volna, bizonyítani magam-

nak, hogy képes vagyok rá. Ezen a napon már éreztem, hogy jó iskolát és jó szakot válasz-

tottam. Nagy öröm ért, hisz felvételt nyertem a főiskolára. 

Az első órák nagy izgalommal teltek, megismerkedtünk a tanárokkal, a diákokkal, az 

intézménnyel. Újra beültem az iskolapadba, amely nagy örömmel töltött el, de szerintem 

nem csak engem. A munka mellett a tanulás eleinte nem volt könnyű. Többen is jártunk 

Budapestről, ezért reggel 5-kor keltünk, hogy elérjük az első vonatot, hogy ha kicsit késve 

is, de beérjünk az első órára. Emlékszem, olyan fáradtak voltunk mire az első órára beér-

tünk, hogy alig tudtunk figyelni, de egy-két kávé megoldotta a dolgot. Estére persze telje-

sen kidőltünk. Három nap alatt annyi anyagot tömtek a fejünkbe, hogy alig győztük feldol-

gozni. De megoldottuk. Rájöttünk, hogy jobban megy a tanulás, ha mi diákok segítjük egy-

mást és közösen tanulunk. 

Sok tanár tanított minket, de nem tudnék egyet sem mondani, aki ne lett volna segítő-

kész, emberséges, megértő, de tudás nélkül nem osztogatták a jó jegyeket. Márpedig ez 

számomra fontos volt. Nem csak megszerezni szerettem volna a diplomát, hanem jó jegyet 

akartam látni az oklevelemben, hogy büszke lehessek magamra. 

A toleranciára és a segítségre nagy szükségem volt, hisz muzsikusként sokat jártam ak-

kor is és sokat járok jelenleg is külföldre, ezért sajnos nem mindig tudtam részt venni az 

órákon. Természetesen erről tájékoztattam tanáraimat, akik nagyon megértően viszonyul-

tak a helyzethez, hisz nekem ez a hivatásom, ebből élünk a családommal. De ígéretet tet-

tem, hogy ennek ellenére nem fogok elmaradni a tanulásban. Így, utólag is szeretném meg-

köszönni a megértésüket, segítségüket. Mivel a feleségemmel együtt jártunk a főiskolára 

és ő szinte kivétel nélkül minden órán ott volt, Ő jegyzetelt és én ebből a jegyzetből tanul-

tam, valamint a turnékra is vittem a könyveimet. Nagyon sokszor előfordult, hogy külföl-

dön voltam, és a szálloda fax-ára (akkoriban még volt elterjedve az e-mail) küldte nekem 
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a jegyzeteket. Sokszor élcelődtek velem kollégáim, hogy menjek a portára, mert megjött a 

tanulni valóm. A vizsgák előtti időszakban úgy teltek külföldön a napjaim, hogy a délelőtti 

órákban tanultam, délután pedig elkezdődtek a hangpróbák, majd este az előadás. Mindez 

elég fárasztó volt. 

Most, hogy írom a főiskolával kapcsolatos élményeimet, egyre jobban törnek fel belőlem 

az emlékek, és úgy érzem, hogy regényt tudnék belőle írni – talán majd egyszer. Annyi 

pozitív élmény ért, hogy egy életen át el fog kísérni. Barátságok szövődtek, de nem csak 

diáktársaimmal, hanem a tanáraimmal is, néhányukkal jelenleg is tart a kapcsolatunk. Időn-

ként, amikor volt diáktársaimmal találkozunk, egy kávé mellett elevenítjük fel a közösen 

átélt éveket. Egy alkalommal feleségemmel együtt megbeszéltünk egy találkozót három 

diáktársunkkal. Beültünk egy kávézóba, belekezdtünk mondandóinkba, majd oda jött hoz-

zánk a pincér és kért minket, hogy fizessünk, mert szeretnének zárni. Annyira elmerültünk 

a mesélésbe, hogy észre sem vettük, már senki nincs körülöttünk. 

Nem tudom, hogy szabad-e az írásomban neveket említeni, sajnos meg nem állom, hogy 

egy-két tanáromat név szerint meg ne említsem. Még mindig elevenen él bennem Koltai 

professzor úrral az első andragógia vizsga. Ha olyan ember olvassa ezt az írást, aki nem 

ismerné személyesen őt, megemlítem, hogy magas, nagy tudású, tekintélyt parancsoló, ám-

bár nagyon barátságos, közvetlen, megértő, segítőkész ember. Az első vizsgámon még nem 

ismertem eléggé őt. Emlékszem, úgy izgultam vizsga előtt, mint amikor egy kis gyerek 

először megy iskolába. Elkezdődött a vizsga és folyamatosan jöttek ki diáktársaim. Min-

denkinek az volt a véleménye, hogy nagyon segítőkész, kedves, de szigorú. Én következ-

tem, tudtam, hogy nem lehet nagy baj, hisz felkészültem a tantárgyból. Kihúztam a tétele-

met és leültem a tanár úrral szemben. Mellékesen megjegyzem, hogy véleményem szerint 

az egész tantárgy legkönnyebb tételét húztam, a téma a távoktatás volt. A tanár úr megkért, 

hogy kezdjek beszélni róla. Na, ebben a pillanatban lefagytam, de oly annyira, hogy egy 

szó sem jött ki belőlem. Én, aki számtalan esetben játszom színpadon akár ezer ember előtt, 

lefagytam. Ő próbált nekem segíteni, rávezetni a témára, de percek teltek el, mire meg 

tudtam szólalni. Egyszer csak feloldódtam és dőlt belőlem a mondani való, természetesen 

ötöst kaptam. Ilyen volt az első vizsgaélményem. Elmondhatom, hogy a mai napig is na-

gyon tisztelem őt nagy tudásáért, emberségéért. 

A másik tanár, akit soha nem fogok elfelejteni, Gáti Imre tanár úr volt. Akkoriban ő volt 

a tanulmányi osztály vezetője, aki közgazdaságtant tanított nekünk. Nagyon kedves, meg-

értő ember volt, aki megkövetelte az általa képviselt tananyag alapos ismeretét. Tanultuk, 

hiszen nem is nagyon tehettünk mást, ennél a tantárgynál nincs mellébeszélés. Vagy tudod, 

vagy nem tudod. Gáti tanár úr felfigyelt ránk, hogy ott vagyunk az óráin és nagyon aktívan 

részt is veszünk benne. Egy alkalommal problémánk adódott Évával. Nem volt annyi pén-

zünk, hogy mindkettőnk tandíját befizessük, csak az egyikünkét. Tanakodtunk és úgy dön-

töttünk, hogy megkeressük a tanár urat, hisz ő volt a tanulmányi osztály vezetője. Elmond-

tuk neki a problémánkat, majd így szólt. „András! Ugye nem gondolja, hogy épp magukat 

hagyom cserben? Fizessék be az egyikőjük tandíját, és ahogy módjukban áll, rendezzék az 

elmaradást.” Meghatódtunk. Nem azért, mert kedvezményt kaptunk, hanem az emberséges 

hozzáállásáért. 

Az a helyzet, hogy hasonló történeteket minden tanárunkkal kapcsolatosan említhetnék, 

de erre most itt nincs lehetőség. Azonban egy utolsó történetet nem hagyhatok ki. Ez pedig 

Koltai Judit nénivel kapcsolatos. Judit néni akkoriban tankönyveket árusított az intézmény 

halljában, de ő ettől sokkal többet tett értünk. Már az első alkalommal is nagyon kedvesnek, 

barátságosnak tűnt. Ő nem csak könyveket árusított, segített, amiben csak tudott. Segített 

a tanulásban, ellátott minket jó tanácsokkal, biztatott minket, ha elcsüggedtünk, jó kedvre 

derített, ha szomorúak voltunk. Neki legalább annyit köszönhetünk, mint a tanárainknak, 



Tanulás felnőtt fejjel 

1 3 9  

hiszen ha ő nem lett volna, nem biztos, hogy ki tudunk tartani. A mai napig is tart a kap-

csolatunk, nagyon szeretjük és tiszteljük őt. Évát a barátnőjének tekinti.  

Nagyon gyorsan elszaladtak az évek, hisz jól éreztük magunkat. Olyan volt, mintha 

nagy, soktagú családban élnénk, amelyben az érintettek segítik, támogatják egymást. Fi-

gyelemmel kísérik a sorsodat és nem csak a főiskolai évek alatt, de később is szemmel 

tartják életed alakulását. 

Jelenleg is muzsikusként és nem művelődésszervezőként élem az életem, azonban elér-

tem a kitűzött célomat. Biztosítottam a magam számára a több lábon állás lehetőségét. A 

diploma megszerzése után jobban kinyílt előttem a világ, számos témában vagyok jártas, 

tágabb lett az érdeklődési köröm és nem utolsó sorban nagyot nőtt az önbecsülésem, vala-

mint megnőtt a presztízsem a családom, barátaim, kollégáim előtt. Ez nagyon jó érzéssel 

tölt el. 

 


